
2. T (14. 4. -17. 4.) 
SLJ 
 

PRAVLJICA: I. SIMONOVIČ: POLJUB ZA PRINCESO KVAKICO, B/100, 101  
(Preberi pravljico v priponki. Slikanica naj ti bo gradivo za branje v tem tednu – vsak dan malo .) 
MALA IN VELIKA PISANA ČRKA H (Vadi zapis črke v DZ O/108, 109 ter v zvezek zapiši po 2 vrsti male in velike pisane črke H). 
UTRJEVANJE ZNANJA (S pisanimi črkami zapiši povedi v zvezek: Milena riše Kekca in Pehto. Kako se nariše star klavir? Marta nese stricu Urhu 
hlače. Luka in Miha si želita sočne hruške. Po hrastu leze siv hrošč. Ali naš hišnik hrani hišne miške? Čas hiti tiho in hitro.)  
Zapis fotografirate in pošljite na: lidija.ostir@guest.arnes.si 
 

MAT 
 

UTRJEVANJE ZNANJA Preizkusi se v reševanju nalog o denarju: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/merim/denar. 
V Računanju je igra si izberi eno stran (seštevanje in odštevanje do 100 brez prehoda) in jo reši. 
 

TJA 
(Reši, če želiš.) 

1. DOLL'S HOUSE /  HIŠA ZA PUNČKE   
V delovnem zvezku na straneh 69 in 70 imaš novo Tinino knjižico. Stvari so postavljene v napačne prostore. Napiši, v katere. Na koncu Tina vse 
postavi tako, da je prav. Pobarvaj po svoje in izreži ter sestavi knjižico. To je že peta knjižica.  
2. HARRY AT HOME  / HARRY DOMA 
Klikni na povezavo. Poslušaj, kaj pravi Harry o svojem domu:  https://www.youtube.com/watch?v=owdP8zSKEs0 
3. BRUCE IN HIS ROOM  / BRUCE V SVOJI SOBI 
Klikni na povezavo. Poslušaj, kako opiše Harry svojo sobo:  https://www.youtube.com/watch?v=_fe3g7y7jRE 
 

GUM 
 

PESEM: DVA MAJCENA ŠOPKA (Pesem večkrat poslušaj na: https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 ) 
UTRJEVANJE ZNANJA (Na zgornji povezavi si izberi tri pesmi, ki jih že poznaš in jih zapoj ob poslušanju posnetka.) 
 

SPO 
 

UTRJEVANJE ZNANJA – VREME (Preizkusi se v reševanju nalog: https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/vreme/vreme) 
SKRBIM ZA OKOLJE  (Pospravi si svoje igrače in preveri, če je med njimi kaj takih, s katerimi se ne igraš več. Dogovori se s starši, komu bi jih 
lahko podaril. To boš naredil/a v prihodnjih tednih. Reši nalogo 1 v SDZ/79. Pomagaj staršem pri urejanju odpadkov in vsaj 2x odnesi smeti.) 
 

ŠPO SPREHOD IN GIBANJE NA SVEŽEM ZRAKU, IGRE V NARAVI 
 

OPOMBA: V sredo, 15. 4., bomo izvedli ŠPORTNI DAN. Navodila so na spletni strani šole. 
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